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Sumari

Lluc Matas, Antoni Fiol, Llorenç Font Dalmau, Miquel Jordan i Ronsano,
Josep Ferriol,  Tomeu Arbona i Margalida Colombram Gual

Lloc Web:
www.telefonica.net/web2//fentcarrerany

correu electrònic:
fentcarrerany.apfm@premsaforana.com

Som ja al mes de juny. S’acosta, diuen, un estiu calent. Quan
venia aquest mes s’obria la piscina municipal, es preparaven les
activitats d’estiu, se començava a moure el torneig de futbet, es
tancava la plaça els caps de setmana i Maria començava a bullir
d’activitat estiuenca. Hi haurà res de tot això enguany, o el nostre
Ajuntament seguirà donant mostres d’una inactivitat preocupant?
Falten idees i ganes de dur-les endavant. De l’únic que es parla és de
dur endavant coses que ja vénen d’enrere. Per què s’han deixa perdre
coses com la participació del nostre poble en el Festival de Danses o
en el Festival de Teresetes, entre d’altres? Esperem donar bones
notícies el mes vinent quan es presenti una bona programació
estiuenca.

A pesar de tot, alguna notícia bona sí que s’ha de fer constar.
Sembla que el Camí Creuer serà una realitat prest. Les negociacions
amb els propietaris de les finques afectades ha anat bé i ja no hi
haurà litigis que han durat massa anys. La intervenció, aquest cop
volguda, clara i decidida de l’administració, ha aplanat el camí. Això
sí que és una gran notícia.

I una altra. Maria, ara sí, pareix que al final disposarà d’aigua
corrent i apta per al consum humà. Des que el pou de Roqueta mostrà
les seves limitacions el poble no ha tornat tenir un subministrament
d’aigua en condicions. Una altra vegada haurà hagut de ser la
intervenció de l’administració la que hagi duit a una solució del
problema. Massa anys d’espera per a una solució que ara  tothom
diu que ja sabia quina era.
I la darrera. Ara que s’inicia el temps de vacances per a molts dels
nostres joves no queda gens sobrer recordar-los a ells, als seus pares
i a les autoritats municipals, que els carrers del poble no s’han de
tornar a convertir en pistes de carreres per a motos renoueres i sense
cap classe de control. Els carrers del poble no estan fets per a això.
L’Ajuntament ha de prendre les mesures que siguin necessàries per
evitar aquest malson de cada estiu. La prevenció ha d’evitar els
problemes.
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Els Castellers del Riberal són una entitat que té la
seu al poble de Bao, a la Catalunya del Nord, dins l’estat
francès, a pocs quilòmetres de Perpinyà. La casualitat,
els correus electrònics que circulen per la xarxa i els
darrers contactes que he mantingut amb amics de
Catalunya Nord, féu que me n’arribassin de n’Hervé Pi,
del qual publicàrem una carta el mes passat. Hervé, cap
de colla dels Castellers del Riberal i membre de
l’Associació Aire Nou de Bao, en un d’aquests correus
em comentà que la seva colla castellera tenia previst fer
una sortida a l’Alguer, del 13 al 17 de juliol proper però
que no els confirmaven res i que si a nosaltres ens
interessava podien venir a Mallorca, al nostre poble, i
fer una actuació a Maria i altres pels voltants i així poder
pagar la manutenció. Em comentà que just demanaven
lloc per jeure (podia ser l’escola, un polisportiu, etc) i
els menjars. Jo pens que no hi ha cap problema per
utilitzar l’escola, però els nostres centres no tenen dutxes
i això pot ser un problema durant l’estiu, per la qual cosa
li vaig proposar acollir-los en cases particulars. A ca
nostra n’hi caben quatre sense cap problema i si han de
ser més, ens agombolarem. Li ho vaig comunicar i em
contestà que no ho havien fet mai així, però que els anava
bé.

A mi, personalment, em fa molta il·lusió aquest
intercanvi, per l’enriquidor que potser aquest contacte
amb aquesta gent de la nostra parla i que, per
circumstàncies històriques, viu en un altre estat. A més,
si els podem acollir en cases particulars, aquest contacte
és més intens i amb possibilitat de continuïtat. Per això
vaig demanar a l’Associació Cultural Fent Carrerany que
recolzàs la proposta de rebre aquesta gent i  organitzar-
la, responsabilitzant-me de fer les gestions oportunes i
que cadascú col·laboràs com pogués.

Jo ja els he comunicat que estam disposats i
encantats de rebre’ls i acollir-los. També he parlat amb
el batle de Maria per incloure la seva actuació dins les
activitats de l’estiu i també per trobar finançament així
com també ho he fet amb l’Ajuntament de Petra perquè
són les Festes Patronals i inclouran una actuació dins la

seva programació.
Perquè això vagi bé necessitam gent que vulgui i

pugui col·laborar acollint-los a casa. Per això us podeu
posar en contacte amb qualsevol membre de la Junta
Directica de l’Associació o de la revista. Com que el
més costós seran les menjades haurem de veure si
obtenim ajudes dels ajuntaments i/o altres entitats.

Per a saber-ne més de qui són aquesta gent podeu
visitar la web d’Aire Nou de Bao que és http://
herve.pi.free.fr/.

Esperam la vostra col·laboració ja que vos
necessitam a tots.

Magí Ferriol

ACOLLIDA A MARIA DELS CASTELLERS DEL RIBERAL
(BAO, CATALUNYA NORD, FRANÇA)

Pilar de quatre aixecat a la Pica del Canigó el 25 de juliol del
2004

Per aquest estiu també tenim previst fer una altra
excursió. És la ja clàssica de l'agost, descendint pel Torrent
de Pareis fins a Sa Calobra. Demanarem a l'Ajuntament
que la inclogui dins les activitats de l'estiu i que ens
subvencioni part del cost de l'autocar com ha vengut fent

DIA 21 D'AGOST TORNAREM BAIXAR PEL TORRENT DE PAREIS
els darrers anys.

Serà el diumenge, 21 d'agost. Convé que ho apunteu
a la vostra agenda i quan vos avisem us apunteu a
l'Ajuntament per baixar per aquesta meravella natural de
la nostra Serra de Tramuntana
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EXCURSIÓ A AUBARCA I ES VERGER,
AL PARC NATURAL DE LA SERRA DE LLEVANT

Deixàrem els cotxes a s'Alqueria Vella, ascendírem una
miqueta i del coll ja es divisen les cases d'Es Verger.

La vintena llarga d'excursionistes berenant en una àrea
arreglada per això

Creuer de camins a cinc minuts de les cases d'Aubarca,
que podeu veure a la portada de la revista.

Antiga tafona de les cases d'Aubarca.

Parlant amb l'amo d'Aubarca, devora l'hortet de les ca-
ses. Està a punt de jubilar-se i el substituirà el seu fill.

L'excursió arribà fins a la mar, a s'Arenalet des Verger on
nedàrem, dinàrem i recollírem camamil·la. I després, retorn
al punt de partida, ja amb prou calor i cansament
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SA XERRADETA A SES TARRAGONES AMB...

Aquest mes hem volgut fer la xerradeta amb una
persona que es dedica a una feina que està molt en
contacte amb la naturalesa ja que d'ella, i amb una feina
secular, en treu el profit i viu d'ella. Viu a Petra però té
arrels marieres. Aquí en teniu la conversa molt agradable
que tenguérem amb ell.

Per començar, Tomeu, te podries presentar i sabrem
les teves arrels marieres?

El meu nom és Bartomeu Gual Riutort, vaig nèixer
l’any 1960 a Petra, som fill d’en Gaspar Gual de Maria i
n’Antònia Riutort de Petra i tenc 7 germans.

Les teves arrels marieres són de part de pare?
Sí, mon pare era de Maria, de Can Gual de davant

ca Ses Monges i se va casar a Petra. Mon pare era militar
i després de la guerra va anar a fer guàrdies a Bonany, a
un observatori d’avions que hi havia, i passava per Petra i
va conèixer ma mare.

A Bonany hi havia un observatori militar?
Sí, encara hi és, un observatori d’aviació, ja no

funciona però encara hi ha la garita. No hi havia quarter,
només aquesta garita on hi havia els dibuixos dels avions
del moment, el que estava de guàrdia tenia un telèfon i
quan veia volar una avió comprovava de quin model se
tractava i ho comunicava per telèfon als superiors. Era un
radar humà.

Dius que ton pare va nèixer al carrer de Ca ses
Monges?

Sí, a la casa dels Guals de davant Ca ses Monges;
eren 7 germans i actualment només en queda un de viu,
en Jaume, que era el petit.

Professionalment a què te dediques?
La meva feina sempre ha estat relacionada amb la

part administrativa i informàtica d’una empresa privada i
he passat a dedicar-me exclusivament a la feina
administrativa amb una afíció per les abelles, que me venia
per qüestions familiars, ja que mon pare sempre va tenir
abelles i jo de ben petit ja anava amb ell i l’amo en Llorenç,
el barber de Petra, a treure mel.

És a dir que sempre has tengut abelles?
Sempre hi he estat relacionat, però fa uns  10  anys,

amb tres  companys més, un dels quals era bomber i per
la seva feina tenia accés a molts d’eixams, decidírem posar
abelles i ens hi posàrem amb 40 caseres, 10  per hom.

I així comença l’afició?
Sí, en principi era una afició, mai t’imagines que la

gent pugui tenir tant d’interès per la mel, que li agradi tant
la mel i que és una feina entretinguda i agraïda, ja que
quan una persona te crida si li pots llevar un eixam de la
finestra, per tu no suposa res i per ells els lleves una gran
preocupació i t’ho agraeixen moltíssim. Les abelles també
són agraïdes, encara que piquin, però la diferència amb
altres animals és que no són elles les que ens han de
conèixer a nosaltres, som nosaltres a elles. Quan pens les
animalades que feia quan vaig començar, ara no les faig
ni gat.

Al principi me picaven, se ficaven per dins la camisa,
m’encalçaven més de 200 metres, i ara són molt més
tranquil·les, he anat seleccionant la raça, etc

Com és això de seleccionar la raça de les abelles?
Has d’anar triant animals molt productors, que siguin

nets, tranquils i que eixamin poc. Quan una casera
t’eixama, te fuig una tercera part d’abelles, és a dir una
tercera part d’obrers i la casera queda aturada per un
temps.

Com ho fas per seleccionar la raça?
Quan vaig a cercar un eixam, el tenim marcat i en

quarantena, l’anam observant i si és un eixam que no faci
net, que no se preocupi de l’higiene de la casera, de treure
la brutor ni de les cries, és un animal que no ens interessa
com a futur i el juntam amb una casera més forta i
desapareix tot indici de l’eixam petit i simplement ens queda
un material animal viu, és a dir hem afegit elements de
feina a l’altre eixam.

En Tomeu Gual,
Apicultor
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Vols dir que se poden ajuntar dos eixams?
Sí, les abelles funcionen per olors i colors i si les

vols ajuntar, has de posar un aroma comú, bastant potent,
jo utilitz aigua amb anís i un poc de colònia. Pos aquest
aroma dins la casera abans d’ajuntar-la amb l’altre eixam
i ja no se barallen, ja que l’olor dominant és el d’anís i
colònia.

I mates una reina abans de juntar els eixams?
Si vull ajuntar una casera forta amb un eixam que

no m’interessa, mat la reina del que no m’interessa abans
d’introduir-lo dins la casera. Si el que vull fer és ajuntar
dos eixams bons per fer-ne un de potent, lògicament la
naturalesa és més sàvia que nosaltres  i no m’atrevesc a
matar una reina, només mat la reina quan sé cert al cent
per cent quina és la que vull i quina no m’interessa.

I en el cas que dius que no t’atreveixes a matar una
reina per ajuntar dos eixams bons..?

Quan no sé quins orígens tenen els dos eixams, quan
comencen a acabar les flors d’esbatzer i les de figa de
moro, que són les dues darreres de la temporada, sabem
que ens queden dos mesos o dos mesos i mig de penúria
al Pla de Mallorca, ja que no queda cap planta amb floració,
exceptuant els horts.

Quina distància tresca una abella des de la casera?
Parlant en termes de producció uns dos quilòmetres

de radi, però poden volar molt més enfora però el vol ja no
és productiu.

Tornant als inicis, ens hem quedat que vares
començar amb tres companys; encara seguiu junts?

No, va ser una animalada començar amb 40 caseres
totes dins la mateixa finca i els altres se cansaren i al cap
de poc ens vàrem separar i jo me vaig quedar amb totes
les caseres i les vaig repartir per diferents llocs i me vaig
ajuntar amb altres apicultors per aprendre i conèixer el

món de les abelles. És molt important quan un comença
ajuntar-se amb un apicultor vell de la zona i te pot explicar
com funciona l’apicultura per aquell redol, ja que això és
un món on el més important és la pràctica.

I ja comences amb les 40 caseres a ple rendiment?
No, al principi hi havia anys que no les podia omplir,

altres que quasi no recollia gens de mel i poc a poc hem
anat fent i el negoci s’ha anat fent gran i actualment tenim
62 caseres a ple rendiment, una nau d’envasament amb
registre sanitari i des de fa dues setmanes la Conselleria
d’Agricultura ens ha aprovat una marca de garantia
controlada,, que actualment en formam part  5 apicultors.
El nom d’aquesta marca és “És mel”

Què és una marca de garantia?
El món de les abelles a Mallorca ha crescut molt,

s’hi ha fet molta de feina, s’ha muntat la fira de la mel de
Llubí i hi ha molts de productors escampats arreu de
Mallorca i la mel de Mallorca està molt valorada, és una
mel molt bona, però hi ha productors que han trobat més
econòmic dur mel de la península a molt baix preu i
envasar-la a Mallorca com a mel mallorquina. Nosaltres
no hi tenim res a dir, però no ens han de fer la competència
als productors de Mallorca que podem certificar que la
nostra mel està feta i envasada a Mallorca. Per això ha

Bresques amb mel, pol·len, cria oberta, cria operculada i abelles.

Caseres i tractoret per a transportar-les
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sortit la marca de garantia; passarem uns controls, unes
anàlisis i hi haurà un seguiment de tot el producte.

Quines garanties tendrà la vostra mel amb la marca
de garantia?

Hem posat una sèrie de garanties per poder oferir
un producte de qualitat, per exemple les nostres abelles
no tendran gens d’alimentació especulativa artificial en
èpoques de floració, únicament els alimentam el mes
d’agost amb mel pròpia i qualque preparat fet a casa.

Només alimentau les abelles a l’estiu?
Sí, a l’hivern no els alimentam gens ni mica, però

heu de pensar que el mes de juliol i agost al Pla no hi ha
cap flor de cap casta, exceptuant les de tomatiguera i
melonera, que si estan esquitxades et maten les abelles.
Per això hem de donar un poc de menjar a les abelles i els
donam mel i un preparat fet nostre.

Quantes empreses formau part de la marca de
Garantia?

Nosaltres tenim una associació d’apicultors de la
qual en formam part 7 apicultors, i cinc tenim registre
sanitari que són les que formam part de la Marca de
Garantia, però està obert a tots els apicultors interessats
sempre que complesquin les normes que s’han establert.

Per la quantitat d’apicultors que hi ha a Mallorca,
sou pocs els que en formau part?

Sí, però sembla que molts d’apicultors no tenen
interès a formar-ne part, ja que s’hauran de complir una
sèrie de normes molt estrictes per garantir la qualitat de la
mel i estaran controlats per un organisme extern, i n’hi ha
que no estan interessats que els controlin.

Pels qui no estam introduïts en el món de les abelles,
ens podries explicar el cicle anual de feina amb les
abelles?

El calendari anual jo el començaria per setembre,
començam a preparar la mel de Tots Sants, que és la mel
de garrover, una mel tradicional del Pla, fins i tot podria dir
que en tot Europa només feim mel de garrover a Mallorca
i a Eivissa. La mel de garrover depèn únicament i
exclusivament de la pluviometria, si plou tenim mel, si no
plou, no hi ha mel de garrover.

Després de treure la mel de garrover l’única feina
que feim a les caseres és mantenir-les netes, fora herba i
sense humitat, ens ve una època humida per novembre i
desembre i hem de procurar que els pegui molt el sol i
estiguin destapades i controlar que no agafin humitat i així
passam el desembre sense problemes.

Pel gener ja comença la flor d’ametller si el temps
acompanya i a finals de febrer principis de març se pot
treure mel d’ametller, és una mel amargant que només

s’aconsegueix una vegada cada 4 o 5 anys, és una mel
molt cercada. Acabada la flor d’ametller comença a florir
la ravenissa i l’albó, són dues flors que fan molta de mel,
enguany hem tret mel d’albó, però això no ho podem fer
cada any.

I durant el febrer i març començam a preparar la
gran feinada que ens arribarà amb la primavera,
començam a preparar l’eixamada artificial amb abelles
nostres, per donar força a les caseres. Abans de treure la
mel feim dos tractaments amb productes ecològics per la
varroa que és una àcar paràsit de les caseres, en feim un
amb “timol” el mes d’abril i l’altre amb àcid fòrmic el mes
de juny després d’haver tret la mel. Després passam l’estiu
fins que torna arribar el setembre.

Caseres d'abelles col·locades al seu medi natural

Com ho feis això de donar força a una casera?
Nosaltres els deixam uns 10 o 12 quilos de mel dins

la casera pel seu propi consum en aquesta època i els
posam un poc d’humitat i la mel torna més líquida i se
pensen que és nèctar i la reina comença a pondre.
Actualment ja no s’anomena reina, ara l’anomenam mare,
ja que antigament se creia que la reina era la qui
comandava dins l’eixam i això no és cert. Si dins una casera
mates la reina i n’hi poses una altra, ningú se’n tem. La
reina és una màquina de pondre.
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I qui comanda dins una casera?
Una casera té una població aproximada de seixanta

mil animals, dels quals quasi tots són obreres femelles
infèrtils, uns 200 0 300 mascles i una reina, lògicament qui
mana és la població obrera femella, no sabem com, però
la que decideix com fer mascles o altres reines és la
població obrera. La reina és una màquina de fer ous que
en fa una mitjana de 12.000 ous diaris.

Quants d’anys viu una reina?
Tres o quatre anys i se canvien automàticament

cada any, la jove queda amb la casera i la vella parteix
amb un eixam d’obreres.

Teniu contactes amb altres apicultors de les Illes i
de la península? Anau a fires especialitzades?

Sí, a Pastrana, un poblet molt petit de Guadalajara
que tot són convents, se fa la fira més important de tot
Europa. Un grupet de 21 apicultors de les Illes hi vàrem
anar fa dos anys i hi pensam anar cada dos o tres anys.

Amb els apicultors de Menorca hi tenim molt de
contacte i amb Eivissa no tant.

Un apicultor mitjà, que visqui de les abelles, quantes
caseres ha de tenir?

Nosaltres consideram que un apicultor de Mallorca
que hi faci feina tot el dia amb les caseres en pot dur unes
100 o 110. Això fent una feina ben feta i produint una mel
de qualitat, que en anar a treure la mel no agafis tot el
caixò i deixis la casera eixuta, només has d’agafar les
bresques bones,  que duguis les caseres ben netes, un
apicultor pot controlar unes 100 caseres fent-hi feina amb
dedicació exclusiva.

Un apicultor amb 100 caseres pot viure
exclusivament d’aquesta feina?

Sí.

Com comercialitzau aquest producte?
La majoria a través del contacte personal i altres

apicultors a través de mercats i fires.

Les mels de marques comercials, com pugui ser “La
Granja de San Francisco”, està produïda per abelles
o és química?

És mel natural feta per abelles, comprada a grans
productors de tot el món a molt baix preu en funció del
color, ja que han comprovat quin és el color que fa
comprera al clients. És un bon edulcorant, millor que el
sucre blanc i la glucosa líquida, però no és una mel de
qualitat. La mel és un organisme viu, on hi ha enzims i
pol·len, que és el que dona qualitat a la mel, però també
comporta que quan fa fred la mel se prengui, i aquestes
mels industrials mai se prenen perquè estan filtrades.

Amb quin tipus d’abelles feis feina, amb abelles
mallorquines o abelles foranes?

El grup d’apicultors del qual jo form part vàrem
sortir d’una altre associació d’apicultors perquè
potenciaven una abella anglesa que s’anomena buckfast,
que és un híbrid de 7 espècies, que no pica, però només
els de la primera generació, als fills de la segona generació
de la reina buckfast no t’hi pots ni acostar, t’inflen. Això
està fet aposta perquè hagis de comprar reines cada any,
però a Mallorca que les abelles eixamen molt, això és un
problema, podries comprar reines cada mes amb
l’agravant que contaminam la fauna autòctona mallorquina.

Hi ha una espècie autòctona a Mallorca?
És una abella africana amb un genotip autòcton

mallorquí. És una abella molt ximple si la saps tractar.

Explica un poc això de tractar les abelles?
Quan arribes a una casera per fer feina no pots dir

he d’acabar amb mitja hora, ni anar-hi nerviós, havent
begut dues copes o perfumat, hi has d’anar tranquil i has

Dipòsits maduradors de la mel

Un racó de la sala on es treballa amb el
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d’estar allà el temps que sigui necessari per fer-hi les
feines, és l’únic secret, has de dur el ritme que elles te
marquen.

Tomeu, ens has donat una bona explicació del
món de les abelles, però també ens agradaria que
ens explicassis un poc el teu pas per la política local
de Petra, quan comença aquesta dedicació?

Jo me vaig presentar per primera vegada l’any 1995
en un dels darrers llocs de la llista i va ser quan se va
produir el canvi a Petra i la nostra candidatura va començar
a governar, amb un pacte, l’ajuntament de Petra. Jo no
era regidor, però vaig començar a fer feina sense ser
regidor, ajudant els altres companys que eren regidors.
Les properes eleccions de l’any 1999 jo vaig anar de
número quatre i vàrem treure 6 regidors i ja vaig entrar de
regidor. Degut a la meva relació laboral amb empreses
d’obres públiques vaig ser regidor d’obres, medi ambient,
agricultura i sanitat. Va ser una legislatura molt dura pels
problemes que tots coneixeu del tren. Nosaltres creim que
les infraestructures han d’estar arran del poble, no dins el
poble i a més s’havia aprovat a un ple per unanimitat que
el tren anàs per defora del poble, i així ho defensàrem.
Altres varen canviar de posició i ens varen fer una forta
oposició amb l’únic objectiu de treure el PSM de
l’Ajuntament, com segueixen fent actualment.

Però després a les properes
eleccions tornàreu treure majoria
absoluta?

Sí, a Petra passàrem de no tenir
res a tenir un poliesportiu amb camp
de gespa artificial, poliesportiu cobert,
piscina, carrers arreglats, carrers
peatonals, càmera mortuòria al
cementiri, etc. però encara ens queda
molt per fer. Malgrat tot això tenim 8
demandes judicials interposades pel PP,
6 de les quals ja estan arxivades, quan
tot això s’acabi, nosaltres prendrem
mesures judicials contra totes aquestes
denúncies senswe fonament que ens
han posat, el temps posarà cada un al
seu lloc.

Quins projectes teniu actualment
en marxa?

Ara tenim una gran aposta pel centre de Petra que
és la peatonització, ja que abusam del cotxe, per anar a
fer una cafè hem d’agafar el cotxe i el cotxe ens matarà
a tots. És una feina que ja hem començat i els veïnats han
respost molt bé i també tenim en marxa el teatre municipal
que quedarà inaugurat enguany. Bé jo només vos he parlat
de les meves àrees.

I de les altres àrees, que vols destacar?
Tenim un casal de joves amb una al·lota amb nòmina

i una becària que hi fan feina, l’escola de música amb 160
alumnes, i un dels projectes que tenim pensats és fer un
nou edifici per l’escola de música, organitzam les festes i
així anam fent feina dia a dia i procurant fer les coses ben
fetes. És molta de feina, qualque bufetada i molts
d’agraïments.

Ja és mitja nit i encara podríem seguir parlant,
d’abelles, de política i de projectes, però demà hi ha feina
i tots ens hem d’aixecar prest. Ha esta una agradable
xerradeta amb en Tomeu de les abelles i la política,  dues
aficions que s’han convertit en la seva feina diària, ja que
cada dia va a l’ajuntament i a fer feina a les caseres.

Magí Ferriol, Antoni Fiol i Miquel Morey
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SOPAR DE LA PENYA BARCELONISTA
Els socis de la Penya Barcelonista de Maria enguany van
inflats com a galls de possessió. La temporada ha estat
excel·lent i el joc mostrat per l’equip ha estat espectacular.
El tradicional sopar de final de temporada que preparen
per a enguany l’encaren amb més bon humor que mai, ja
que veuen com aquestèxit pot tenir continuïtat uns quants
anys més si no es desbaraten molt les coses. La cita per a
tots els socis és el proper dia 11 al Restaurant Es Turó a
les 21,30 h. Allò que no han confirmat és si hi haurà
sorpresa brasilenya com sí que es va produir al sopar de
la penya de Sa Pobla. Ja us n’informarem al proper
número.

Ciutat, el passat dissabte dia 14 de maig. Allà els
participants pogueren conèixer un tros de la nostra història,
una part important vinculada a l’arribada a la nostra illa de
les tropes del rei en Jaume. També es podia veure la
importància del monestir en l’abastiment d’aigua a la capital
mallorquina ja que les síquies de la Font de la Vila i de la
Síquia d’en Baster passen per enmig de les possessions
del monestir. Una bona manera de trobar-se totes aquelles
escoles que a Mallorca treballen des de fa anys perquè la
nostra llengua i cultura sigui normal en l’àmbit educatiu.

UN AUTOBÚS AMB AL·LOTS DE MARIA A
L’ACAMPALLENGUA
Un bon grapat de joves i al·lotes de Maria anaren el passat
dia 28 i 29 de maig a Porreres a l’edició d’enguany de
l’Acampallengua, una moguda dels Joves de Mallorca per
la Llengua que compta amb un atapeït programa
d’activitats. Des del Casal de Joves s’organitzà un autocar
que s’omplí amb joves mariers i petrers. Allà acamparen,
feren tallers diversos i assistiren al concert multitudinari
amb 18.000 joves més.

AL·LOTS DE MARIA, ESTUDIANTS A L’IES DE
SINEU, FENT PRÀCTIQUES A L’AJUNTAMENT
Un bon grapat de joves mariers que estudien a l’institut de
Sineu els heu pogut veure aquests darrers temps fent feina
amb la brigada d’obres i serveis de l’Ajuntament de Maria.
Amb aquests pràctiques diverses, com exsecallar arbres,
arreglar les zones verdes, pintar, fer feines amb coses
d’electricitat, entren en el món laboral amb més garanties
i estan més ben preparats. Una bona iniciativa.

UN MUNICIPAL NOU
Aquest darrer mes s’ha incorporat a l’Ajuntament de Maria
un municipal nou, fruit d’un conveni amb el Govern Balear,

ANTÒNIA MARIA SUREDA A LA GRAN
ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA
Als darrers fascicles de l’Apèndix de la Gran Enciclopèdia
de Mallorca corresponent a la lletra s, hi apareix una
mariera n’Antònia Maria Sureda Colombram. L’article
parla de la seva activitat com a musicòloga, del seu títol
de professora de piano, a més de la seva diplomatura en
magisteri musical, la seva llicenciatura en història i ciències
de la música per la Universitat Autònoma de Barcelona,
on obtingué el Premi Extraordinari de Llicenciatura, i de
l’autoria juntament amb Francesc Vicens i Jaume Ayats
del DVD interactiu Les tonades de feina a Mallorca.

L’ESCOLA DE MARIA PRESENT A LA
TROBADA D’ESCOLES MALLORQUINES
Els nins i nines de l’Escola de Maria, es feren present a la
XXIa edició de la Trobada d’Escoles Mallorquines, que
enguany va tenir com a escenari el Monestir de la Real a

Claustre del monestir de la Real, on tingué lloc la trobada
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i per espai de nou mesos. El seu nom és Joan Lluís Núñez.
És un jove de vint-i-un anys i sabem que viu a Lloret.
Aquest programa de dotar de policies nous els ajuntaments
illencs és el que es coneix popularment com a policia
turística. Esperem que la seva presència serveixi per posar
un poc d’ordre al nostre municipi en aquells moments en
què no en tenim cap i s’ha de recórrer a la guàrdia civil
directament si hi ha qualque problema.

EL CORPUS
A Maria encara hi ha persones que celebren les
tradicionals festes religioses amb tota solemnitat, tal i com
es feia fins no fa gaire. Mirau sinó, com en Joan Bergas
Castelló “Forner”, deixà la carrera de davant caseva per
honorar la processó del Corpus que es va celebrar el passat
diumenge dia 29 de maig. En Joan és un home de tradicions
ben arrelades i fidel als seus principis de tota la vida.

UN PREMI MILIONARI A MARIA
El passat mes de maig Maria va ser notícia a la premsa
escrita pel fet de comptar amb un afortunat veïnat que
s’embutxacà ni més ni manco que 375.587 •, més de
seixanta milions de les antigues pessetes. En Joan Mas
Colombram, no amagà la seva satisfacció pel premi alhora
que confessava que no era un jugador habitual als premis

d’atzar. Però ja se sap. Això de la sort no té amics. Toca
quan toca. Enhorabona a en Joan i la seva família i que
sigui per a bé.

COMENCEN LES OBRES A LA CARRETERA DE
SANTA MARGALIDA

Bé, en el moment d'escriure aquestes línies encara
no havien començat les obres. El que sí havien col·locat
són els cartells que anuncien que la carretera està en obres
en un tram de 3 quilòmetres, des del camp d'esports i fins
el creuer de la carretera Santa Margalida Petra. Pareix
que, com ens ha dit el batle, a la vegada que es facin
aquestes obres, també es farà el tram del camí creuer,
enllaçant les carreteres de Sineu amb la de Santa
Margalida, sense
haver d'entrar per dins
el poble, ara que tots
els propietaris ja han
signat la cessió dels
terrenys per a
l'ampliació del camí.
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DEMOGRAFIA

          HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 8'30 a 15 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30 a 20'30 hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dilluns, dimecres i divendres: de 17 a 19 h.
Dimarts i dijous: de 17 a 20 h.
LÍNIA MARIA-PALMA:
Sortides Maria: 7:30, 11:10, 15 i 18  hores.
(Diumenges, 7:30 i 15 hores)
Sortides Palma: 9, 13:15, 16:30 i 19:45 hores.
(Diumenges, 9 i 19,45 hores)
LÍNIA INCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 12'30 i 19'55 hores.
Cap a Inca: 9'40 i 18'50 hores
LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7'55, 10'30 i 14'45 hores
Sortides Manacor: 11'05, 13'35 i 18 hores

- Per demanar hora al servei de Pediatria heu de
cridar de 8 a 14 hores al ...............................855043
- Per urgències, a partir de les 15 hores heu de
cridar al ..........................................................520203
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius heu de
cridar al ..........................................................236624

PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT          971525002 (FAX) 971525194
BIBLIOTECA 971525688
UNITAT SANITÀRIA (cita prèvia) 971525594
APOTECARIA 971525020
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax) 971525083
ESCOLA DE BAIX 971525252
LOCAL TERCERA EDAT 971525564
PARRÒQUIA 971525033
GESA INCA: AVARIES 971880077
BOMBERS             085
HOSPITAL MANACOR Informació 971847000
                                            Urgències 971847060
                                            Cita Prèvia 971847100
AMBULATORI D'INCA 971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA       061
SON DURETA (Centraleta) 971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca) 971502850
AMBULÀNCIES 971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
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ENS HAN DEIXAT:

Que descansin en pau

JA L'HAN FETA:

Enhorabona als pares i demés família

Josep Oliver Munar ens deixà el passat dia 7 de maig a l'edat
de 97 anys. Vivia al carrer Comte d'Empúries, número 8.

Maria Gual Matas morí el passat dia 8 de maig a l'edat de 88
anys. Vivia al carrer Femenies, número 20.

Catalina Ribas Mas morí el passat dia
30 de maig a l'edat de 82 anys. Vivia al carrer
Antoni Monjo, 29

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

Joan Miquel Buñola Carbonell i Catalina Ginard Mas es casaren
el passat dia 7 de maig.

Bartomeu Alçamora Vallespir i Maria Magdalena Mas Cloquell
es casaren a Maria el passat dia 20 de maig.

Joan Servera Sancho i Aina Maria Bergas Ferriol es casaren
el passat dia 28 de maig.
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia .3 .............. 0,5 l.
Dia .8 .............. 5,6 l.
Dia .9 ............. 11,5 l.
Dia 11 .............. 0,6 l

TOTAL: 18,2 LITRES

Temperatura Màxima
28,3º C (Dia 30)
Temperatura Mínima
3,5º C (Dies 10)
Temperatura Mitjana
15,02º C
Mitjana Màximes
20,7º C
Mitjana Mínimes
9,34º C

13

MES D'ABRIL

Feiners: (1 tren cada hora i 10 minuts aprox.)
Sineu-Palma: 6:44, 7:54, 9:04, 10:14, 11:24, 12:34,
13:44, 14:54, 16:04, 17:14, 18:24, 19:34, 20:44,
22:06.
Palma- Sineu: 6:25, 7:35, 8:45, 9:55, 11:05, 12:15,
13:25, 14:35, 15:45, 16:55, 18:05, 19:15, 20:25, 22
(Si voleu anar a Manacor afegiu 40 minuts a la sortida
de Palma)
Dissabtes, diumenges i festius: (1 tren cada hora i
15 minuts aprox.)
Sineu-Palma: 7:01, 8:16, 9:31, 10:46, 12:01, 13:16,
14:31, 15:46, 17:01, 18:16, 19:31, 20:46, 22:01.
Palma- Sineu: 6:45, 8, 9:15, 10:30, 11:45, 13, 14:15,
15:30, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 22.(Si voleu anar a
Manacor afegiu 49 minuts a la sortida de Palma)

HORARIS DEL TREN QUE PASSA PER SINEU:
LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ
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M’HAN TRANSFORMAT

M’heu tranformat amb un betzol
que sense tenir malaltia,
es passa tot el sant dia
a defora prenent el sol
i més o manco està sol

fins que arriba l’obscura nit.
I tot seguit se’n va al llit,

després de menjar i beure
i la televisió veure

fins que es queda adormit.
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Es cafè

Tapes, paelles i menjars per encàrrec

Plaça des Pou, 17
Tfn: 971525671

07519 - Maria de la Salut
Dilluns Tancat

Gladiadors de coratge d’home

A Llorenç LLULL SASTRE

La força del món comença en la plenitud del voler
viure. Il·lusió és la mancança més que sols un pot omplir
en voler el que és seu i només seu perquè s’ho ha guanyat.
Déu estima tothom i és a dins cada cèl·lula de per tot fins
i tot de les pedres, qui no ho veu és perquè o bé vol
l’autodestrucció o la destrucció dels altres. Qui estima
Déu, per collons triomfa. És així des de sempre i sempre
serà així, i, negar-ho és ni més ni pus que negar
l’evidència. Les enveges i el xerrar malament de tothom
per moda i costum i més a Maria que enlloc duu a perdre
autoestimes: la personal i la del poble, quan un mereix
sempre el màxim en consonància però en capacitats i
esforç. Sense esforç ni coratge el rotllo no funciona i
tothom s’ha d’esforçar el màxim amb el que sap fer. Anar
més enllà també és voler l’horitzó inconformista que ha
de tenir tot HOME-ARTISTA, i d’homes artistes n’hi
ha pertot:cada un ho és si ho sap assumir.
La lliçó de l’home és la lluita per a fer sempre el bé sense

recular per res per molts de ressentiments que hi hagi.
Qui més estima la vida és Déu, perquè ell n’és el motor
generador i a Maria fins ara s’ha jugat a crear-se enemics
xerrant malament de tothom per a no deixar ser res a
ningú. És negar-se negant i la base ha estat estudiar les
pors de cada un, les ambicions i les enveges i dir que
aquell ha dit d’aquell altre això a aquest. Pel·lícules
merdoses del joc de la mentida. Òptiques que convenen
fer veure com a fracàs el que són èxits més rotunds.
S’hauria d’acabar d’una puta vegada aquesta xaranga i
posar ja d’una puta vegada els ous més grossos que
melons. Si qualcú no en sap el que no ha de fer és posar
mal com fan una sèrie de terroristes de les menjades de
coco.

Falta ubicació, assentament i donar alegria a
tothom, i la idea de creure que Déu està amb un ja ho és
tot. Amb Déu vénen els doblers i si no ho creis demanau-
ho al Sr. Llorenç LLULL SASTRE, que esper
esclafesqui a riure quan llegeixi aquesta reflexió localista
i que té la sana intenció d’europeïtzar Maria ja i d’una
puta vegada i a veure si hi fan arribar es tren.

Lluc MATAS

Llorenç Colom, al centre, brindant per l'èxit del nou vi

VINYES D’ALARÓ PRESENTEN A LA PREMSA
EL VI OLORON

El passat dia 23 de maig fórem convidats a la
presentació a la premsa de l’illa les anomenades Vinyes
d’Alaró i les seves primeres produccions de vi blanc
elaborat al cent per cent amb la varietat de raïm
Chardonay.

El jove celler de Vinyes d’Alaró està situat a la
finca Sa Teulera Nova, dins el terme d’Alaró, però
limítrofe amb el terme de Santa Maria, per la qual cosa
aquest vi es comercialitzarà amb la denominació Vi de
la Terra Serra de Tramuntana-Costa Nord.

El propietari i impulsor de les vinyes, que ja tenen
vuit anys és l’alaroner de mare marianda Llorenç Colom i Garau, el qual té la intenció de seguir sembrant de la

mateixa varietat les marjades que resten.
El nom del vi, Oloron, és agafat de la primera

denominació romana d’aquelles contrades. D’aquest vi
se’n produeixen anualment unes 12.000 botelles i pel
proper Nadal es començarà a comercialitzar un vi
Chardonnay, criat i envellit en bota de roure francès.

En el dinar que seguí a la visita a les vinyes i la
bodega poguérem comprovar l’excel·lent maridatge i els
diferents plats tant de carn com de peix.

Just ens queda felicitar a Llorenç Colom per la
seva iniciativa i desitjar-li sort i unes bones anyades per
poder gaudir d’aquest excel·lent vi.
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Organitzat pel Club Diario de Mallorca, el passat
divendres dia 20 de maig, als exteriors de l’església,
davant el portal de les dones, se celebrà una taula rodona
sobre la problemàtica de l’abastiment d’aigua a Maria
davant l’anunci que l’any que ve Maria disposarà d’agua
de qualitat després que es faci una connexió amb l’aqüífer
de Sa Marineta.

D’entrada sobtà la composició dels components
de la taula rodona. A més d’Antoni Mulet com a batle
de Maria, del batle de Porreres Joan Sastre, com a
president del Consorci d’Aigües del Pla, també hi foren
presents, el director de l’Institut Balear de l’Aigua i
Litoral, Miquel Costa, així com el geòleg Damià Perelló,
ex-responsable de l’Institut Balear de l’Aigua durant el
Pacte del Progrés. Finalment també hi fou present Martí
Ferriol, cap del PSOE a l’Ajuntament de Maria. La
representant del PSM a l’Ajuntament no va ser
convidada a tenir veu com a oposició a la taula dels
tertuliants. Una manera molt democràtica d’igualar veus
i parers diversos per part dels organitzadors!

El moderador, el periodista Mateu Ferrer, va donar
joc als diferents components de la taula i al públic
assistent, una quarentena de persones. El més contundent
i que millor exposà les seves idees fou el geòleg Damià
Perelló, quan digué que des de sempre els estudis han
demostrat que la qualitat de l’aigua del subsòl de Maria

La problemàtica de l’aigua potable a Maria

no és cap meravella, per tant totes les inversions que
s’han fet fins ara no han estat nés que pegats foradats i a
més molt costosos. El representant de l’administració,
amb un to que més d’una vegada pareixia que se’n reia
del sant i de la festa, tirà pilotes fores i se’n rentà les
mans, mentre el president del Consorci es lamentava de
la “hipoteca” de la concessió de les aigües a l’empresa
privada. El batle de Maria i el representant del PSOE
s’embolicaren sobre el cost de l’aigua en aquests darrers
anys i s’acusaren mútuament de defensar interessos
particulars mentre el gran perjudicat era el poble de
Maria.

ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA (ESPECIAL II)
DEDICATÒRIA
Amb tot el reconeixement del món vull dedicar

aquest segon especial d’”Anar l’ull al bou amb l’ELA”, a
totes aquelles persones que de forma totalment
desinteressada estan sempre al peu del canó per la lluita
contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica, col·laborant en el
dia Mundial de l’ELA, el 21 de juny.

Moltíssimes gràcies a totes i a tots!!!

CATY SALOM I PARETS, L’ÍMPETU DE
LES BALEARS

Seguint amb els nostres especials amb motiu del
dia Mundial de l’ELA, avui reproduirem una entrevista
que sota el títol “CATY SALOM I PARETS, L’ÍMPETU
DE LES BALEARS” l’any 1995 li va fer la revista
ADELA-INFORMA, a la nostra galanxona i etxerevida
mallorquina.

Hi podrem llegir, entre altres moltes coses, la
importància que per na Caty té la col·laboració de la gent,
cadascú en la mida i forma que pugui, ja que molt bé diu

na Caty: “TOTS SOM NECESSARIS.”
Així idò els deix amb l’entrevista esmentada.

ADELA-INFORMA: L’associació espanyola d’Esclerosi
Lateral Amiotròfica té diferents delegacions dins el territori
nacional. Quina funció tenen exactament aquestes
delegacions?
CATY: En l’Associació ADELA-BALEARS tenim
diferents funcions però lluitam sobretot per donar a
conèixer la malaltia, fer costat als malalts i familiars i
incentivar els ajuts per a la investigació, entre d’altres coses.

ADELA-INFORMA: A nivell personal, com a malalta,
t’afavoreix el fet d’estar implicada directament amb la
lluita contra l’ELA amb el teu càrrec de presidenta?
CATY: Crec que sí, però no pel fet de ser presidenta, sinó
pel fet de ser sòcia, ja que d’aquesta manera conec més
de prop tot allò relacionat amb l’ELA.

ADELA-INFORMA: Creus que és important el carisma
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personal dels presidents perquè la lluita
contra l’ELA sigui un projecte atraient?
CATY: Pens que és irrellevant però
davant una malaltia com aquesta, que
a penes és coneguda, resulta més
atraient que alguns dels membres
directius siguin malalts.

ADELA-INFORMA: En què
consisteix la teva tasca?
CATY: Faig el que puc. En realitat tot
el treball el realitzen els membres de
la junta; jo tant sols propos el que hi ha
per fer i amb el demés don la meva
opinió.

ADELA-INFORMA: Utilitzau els
mitjans de comunicació per donar a conèixer l’Associació
a les Illes?
CATY: Sí, hem aparegut als diaris i a la ràdio. Precisament
en la reunió del passat mes, es va nomenar un comitè de
premsa que se’n cuidarà d’aquesta tasca.

ADELA-INFORMA: Organitzau reunions freqüents en
què malalts, familiars i amics puguin veure’s?
CATY: No, pel simple fet que en aquests moments tan
sols som quatre malalts i ens reunim quan ens va bé.

ADELA-INFORMA: Et sembla que deu tenir un lloc
prioritari en les vostres activitats el contacte personal dels
membres de la delegació?
CATY: Per suposat, és quelcom indispensable pel bon
funcionament de l’Associació.

ADELA-INFORMA: En la mida que l’Associació es va
donant a conèixer, creix el número de col·laboradors-
voluntaris. S’està donant aquesta tendència a Balears?
CATY: Sí. La gent quan coneix l’existència d’una entitat
com la nostra, on la seva col·laboració és de gran ajut, ens
donen tot el seu recolzament. La gent es commou, tenen
un bon cor.

ADELA-INFORMA: Se senten acollits, útils i necessaris,
veient la importància que té treballar tots junts?
CATY: Naturalment, ja que en ser pocs necessitam molta
ajuda. Per tant tots som necessaris.

ADELA-INFORMA: Què suposa per tu haver estat la
voluntària del trimestre?
CATY: Va suposar una gran sorpresa i una gran alegria.
Però crec que se m’ha atribuït un reconeixement
immerescut, ja que qualsevol tasca que s’ha realitzat ha
estat gràcies a l’ajut de grans amics.

ADELA-INFORMA: Quines activitats s’han portat a
terme recentment a Balears o bé teniu projectat realitzar
en breu?
CATY: Hem realitzat un sopar, la recaptació del qual fou
destinada a la investigació. A l’octubre tenim pensat
celebrar un altre sopar amb la mateixa finalitat.

ADELA-INFORMA: Notes que van sorgint noves
iniciatives?
CATY: Com més som, més idees, però donar el primer
pas encara costa.

ADELA-INFORMA: Et sembla que és important el paper
que en aquest moment té l’Associació?
CATY: És clar que sí, ja que l’Associació suposa un punt
d’unió entre els malalts i tot el relacionat amb la malaltia.
L’Associació la fem tots i tots hem de col·laborar en la
mida de les nostres possibilitats ja que així podrem guanyar
algun dia l’ELA.

I fina aquí l’entrevista que li van realitzar a na Caty.
Tan sols jo voldria afegir a les assenyades paraules de na
Caty que tant de bo! algun dia es converteixin en realitat i
es pugui combatre amb eficàcia l’ombrívola ELA.

Miquel Jordan i Ronsano
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Durant el passat mes de maig, s’ha disputat una
nova edició del PLA DE MALLORCA, que ja és la XXI.
Cinc etapes que han concentrat més de 200 corredors
illencs, tots amb fitxa d’aquí. A un altre apartat hi trobareu
els comentaris d’en Tomeu Arbona, amb les fotos dels
pòdiums, després de cada etapa.

L’equip de Maria de la Salut. Viatges Martel –
Aguamar – Rustic des Pla -  Pretensats Carbonell i
Ajuntament de Maria de la salut,  estigué format per:
LLORENÇ NADAL, JOSEP FERRIOL, ANTONI
CASTELLÓ, BERNAT QUETGLAS, ANTONI FONT,
DANI ESTARELLAS, ANTONI GELABERT I JOAN
FERRIOL. Feren el seu debut, Daniel Estarellas, Antoni
Font i Bernat Quetglas, que a més era la primera vegada
que participava en una carrera.

A més dos mariandos corregueren amb la A.C.
SINEU, TOMEU ARBONA I JAUME VALLÈS.

Primera etapa CRI, SINEU – MARIA. Dia 02 maig.
Moltes seien les persones a anomenar, sense les

quals seria imposible organitzar una contra-rellotge, on hi
participassin uns 240 corredors. Això vol dir, entre d’altres
coses, haver de guardar tots els camins i carrers que donen
a la carretera de Sineu – Maria, des de les 8 i mitja, fins a

prop de les dues. Moltes d’hores d’estar pendents dels
corredors. Les nostres gràcies, al Municipal, a l’ajuda que
rebérem de l’Ajuntament – material i econòmica – a
l’speaker i animador, Joan Gelabert que amb la megafonia
ens alertava, amb especial èmfasi, l’arribada de qualque
corredor mariando. La festa acabà amb una berenada, a
la qual en Pere des Forn ens preparà unes bones coques
amb trampó i amb albercoc, i amb les begudes que hi posà
en Pere de Roqueta.

Quant a la part esportiva, en Daniel Estarellas,
mantingué el primer lloc fins que entrà el darrer corredor.
Per tant fou el segon a la general i el primer de la seva
categoria.

Segona etapa. MURO. Dia 8 de maig.
Dels corredors de Maria n’hi prengueren part 7, en

Llorenç “Boscà” no hi prengué part.
En Toni Font, foradà,  i això va fer que entràs molt

allunyat del grup capdavanter.
En Bernat, Daniel, Joan, i els dos Tonis, entraren

amb el mateix temps que el guanyador. En Toni Gelabert,
puntuà de segon a la meta volant i en Dani, va conservar
el 2on lloc.

Tercera etapa SA POBLA. Dia 14 maig.
De Maria, hi prengueren part el 7 mateixos

corredors.
Etapa que fou molt agredolça. En Toni Gelabert fou segon
al premi de muntanya i tercer a la meta. Quan faltaven 15
metres i ja disputant l’esprint, en Toni Castelló i en Joan
Ferriol, caigueren. Tots els altres arribaren amb el pilot.
En Pep Ferriol, arribà justet amb el barrer pilot. En Bernat,
foradà.

Quarta etapa MONTUÏRI, 22 maig.
Hi prengueren part els 7 mariandos. Una decisió

del jurat tècnic que anuncià que el qui perdés 5 minuts
seria exclòs va fer que en Pep Ferriol, es veiés afectat

XXI TROFEU CICLISTA PLA DE MALLORCA

En Daniel, en Bernat i en Toni, comentant la carrera

L’equip de Maria de la Salut, d'enguany



FENT CARRERANY -     (126)  Juny, 200518

per aquesta mesura. En Toni Gelabert puntuà de tercer a
la meta volant. L’arribada, molt espectacular, a la plaça,
va fer que en Daniel, afegís 4 segons al seu perseguidor.
Per tant mantenia el seu segon lloc a la general.

Quinta i darrera etapa. SINEU. Dia 28 maig.
De sortida els mateixos 7 de Maria. Una autentique

debacle i desgracia passà en aquesta etapa. A la partida
tot era optimisme, forçes, ganes i el que fes falta. Però...
a la pujada cap a Lloret, en Daniel rompé la bicicleta, en
Toni Font li deixà la seva,  per tant en Toni  es va haver de
retirar. En Joan Ferriol esperà en Daniel i amb un gran
esforc perseguiren el pilot. Aquest en saber que en Daniel
havia tingut pana, va augmentar el ritme. Mentrestant en
Daniel, foradà i va haver d‘abandonar,  quedà fora de
carrera. Els dos Tonis, arribaren amb el pilot de davant.
En Joan perdé més de cinc minuts i entrà amb en Bernat.
En Pep, entrà fora de control, juntament amb 10 corredor

SOPAR DE CLOENDA – 03/06/05
El passat divendres dia 3 de juny es va desenvolupar l’acte
de cloenda de la XXIa edició del Trofeu Ciclista Pla de
Mallorca, Gran Premi ‘la Caixa’ que patrocina s’Institut
de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. L’Acte tingué
lloc a les dependències del Restaurant Es Cruce a
Vilafranca.

A la taula presidencial, Toni Palerm, Director de
l’àrea d’Esports de s’Institut, juntament amb Guillem Orfí,
Delegat comarcal de ‘La Caixa’, presidiren l’acte,
acompanyats del president de la territorial de ciclisme,
Andreu Canals i els batles de Montuïri, Sineu, Maria de la
Salut i Vilafranca.

Aquesta competició, una vegada més, va demostrar
el seu gran arrelament popular, congregant més de quatre
centres persones. Així va concloure l’edició més
concorreguda dels 21 anys consecutius de vida d’aquesta
cursa ciclista que ha tingut com a triomfadors absoluts el
murer Miquel Àngel Cirer, del CC Inca-Deià, i l’esporlerí
Josep Miquel Lluís, del CC Montuïri-Herbes Tunel.

Guanyadors absoluts per categories (Pla Petit):
Cicl: Jaume Vallés Grup Fontanet
M-30 Miquel Enseñat Es Cruce – Can Botelles
M-40 J.Miquel Lluís Herbes Túnel
M-50 Joan Serra CC Muro – Bar Sami
M-60 Heinrriew Schirakov Grup Fontanet

General individual (Pla Petit):
1.- 104 LLUIS,JOSEP MIQUEL    LOCAL (-)
MONTUIRI-TUNEL     03:35:21
2.-   8 ENSE¥AT,MIQUEL        LOCAL (-) ES
CRUCE-C’AN B    03:35:46      25 seg.
3.-  83 VALLES,JAUME          LOCAL (-) GRUP

FONTANET      03:35:47      26 seg.
6.- 101 CASTELLO,ANTONI       LOCAL (-)
V.MARTEL-AGUAMA    03:36:02      41 seg.
13.-  58 GELABERT,TONI         LOCAL (-)
V.MARTEL-AGUAMA    03:36:27   01:06 mts.

General de la muntanya (Pla Petit):
1.- 87  SALOM,SEBASTIAN LOCAL
ALGAIDA.A.C.   9 ptos
2.- 39  GONZALEZ,ANDREU LOCAL BAR SAMI-
CC MUR      5 ptos
3.- 86  GARRIDO,FRANCISCO LOCAL
ALGAIDA.A.C 4 ptos

General de les metes volants (Pla Petit) :
1.-72 GENOVART,EMILIO JOSE LOCAL
GIMNAS SINEU SP      7 ptos
2.-   83   VALLES,JAUME          LOCAL    GRUP
FONTANET        6 ptos

més, ja que es va tornar a la norma del cinc minuts.
La mala sort i circumstáncies de les carreres, feren

un dissabte trist per les expectatives i il·lusió que hi havíem
posat. Enhorabona als corredors que han lluït  els maillots
del Club Ciclista Maria de la Salut. També l’enhorabona a
Tomeu Arbona i Jaume Vallès.

A la foto de l’equip hi podeu veure en Guillem Ramis,
excorredor de Llubí, que va dur el cotxe de l’equip. Gracies
a AGUAMAR per poder emprar els seus vehicles.

Esperam que la temporada no acabi aquí, queden
les festes dels Pobles des Pla, i les curses de pista a Sineu.

Ha acabat el PLA, i es necesita replantejar aquesta
carrera. El nivell és tan alt que cada any es rebaixa el
temps i ha tornat altament competitiu. De 104 que
començaren, n’han quedat classificats 54 corredors.
Moltes raons hi haurà, però qualque cosa s’haurà de fer.

Pep Ferriol Torelló. C.C. Maria de la salut. Pla 2005.

Tots els gunayadors al sopar de cloenda
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3.-  103   QUETGLAS,PEDRO        LOCAL
MONTUIRI-TUNEL       4 ptos

General dels equips (Pla Petit):
1.-MONTUIRI-TUNEL,MONTUIRI.C.C.
10:47:12
2.-GRUP FONTANET,SINEU.A.C.
10:47:53
3.-     ALGAIDA.A.C.,ALGAIDA.A.C.
10:48:07

Els maillots de la segona jornada

El pòdium de la tercera jornada

Guanyadors absoluts per categories (Pla Gran):
Cicl: Raúl Jiménez Humiclima
M-30 Miquel A. Cirer Inca - Deià
M-40 Bernat Comas Inca - Deià
M-50 Antoni Mascaró Humiclima

General Individual Pla Gran:
1.- 619 CIRER,MIGUEL ANGEL    MA-30 (-)
DEIA               07:17:05
2.- 407 JIMENEZ,RAUL          CS-A  (-)
HUMICLIMA          07:17:13      08 seg.
3.- 533 SANTANDREU,PEDRO      MA-30 (-)

CALDENTEY-VINS     07:17:21      16 seg.

General de la muntanya (Pla Gran):
1.- 587 BORRAS,CARLOS MA-30 CALDENTEY-VINS 11 pts
2.- 533 SANTANDREU,PEDRO MA-30 CALDENTEY-VINS 5 pts
3.-  590   MOREY,ANTONIO JAVI MA-30 MONTUIRI-TUNEL  3 pts

General de les metes volants (Pla Gran):
1.-  438   PEREZ,ANTONIO CS-A MONTUIRI-TUNEL  11 pts
2.-  407   JIMENEZ,RAUL   CS-A     HUMICLIMA            5 pts
3.-  561   ABRAHAM,ANTONIO MA-30 GRUP FONTANET 4 pts

General dels equips (Pla Gran):
1.-     DEIA,INCA.C.C. 21:52:15
2.-     MONTUIRI-TUNEL,MONTUIRI.C.C. 21:52:59
3.-     GRUP FONTANET,SINEU.A.C. 21:53:31

En nom de tots els que donam suport organitzatiu a
aquesta cursa, rebeu el nostre sincer agraïment per la
cobertura informativa que el vostre mitjà ens ha dedicat.

El Director d’Organització, Tomeu Arbona

El pòdium de la quarta jornada

El pòdium de la quinta i última jornada
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FOTO ANTIGA: GRUP DE DONES A CA SES MONGES
La foto que publicam ens l’ha aportada madò Margalida

Colombram Gual i està feta cap a als anys 1956-60 a Ca Ses Monges.
Suposam que és de mestre Pere des Retratos. Com podeu comprovar
està bastant deteriorada. Per això creim important poder-les recollir i
publicar-les abans que es perdin. Aquest grup de dones de Maria devien
fer alguna activitat religiosa de les moltes que solien fer en aquell temps,
com podien ser uns exercicis espirituals. Quasi totes les persones estan
identificades. Esperam que, amb la vostra ajuda, puguem completar

tots els noms en posteriors números

1
2  Magdalena de Ca’n Pastor
3
4  Antònia Pastor
5  Margalida des Pas
6  Eulàlia Ribas
7  Bàrbara Polla
8  Magdalena de Ca’s Solleric
9  Margalida Ferriol, Nadala
10
11
12 Margalida de Can Lluc Vanrell
13 Margalida Nepta, d’en Tomeu
Forner
14 Francina Aina Cirerola
15

16 Catalina Ribas, Porxera
17 Francina Aina Carabassona
18 Francisca Martí, Bernardina
19 Francisca Cotxera
20
21 Margalida Nepta
22 Isabel Porxera
23 Sor Isabel
24 Maria de Can Poll
25 Maria Negre, Carabassona
26 Francisca de Son Estelat
27 Francina Maria Ribas
28 Catalina de Can Bernardí
29 Francisca Gual, Son Bacs
30 Francisca Conilleta, des Xigaler
31 Catalina de Ca sa Vídua Payeras

32 Magdalena Boireta
33 Joana Maria Boireta
34 Martina Jordà
35 Antònia Ribas
36 Bàrbara Sureda, des Forn
37 Antònia Rossa, davant ca ses
Monges
38 Antònia Carbonell, Racona
39 Àgueda Tema
40 Catalina Ferriol, Ca sa Fornera
41 Martina de Can Morey
42 Joana Maria Nepta, Mateu des
Casino
43 Magdalena Calcera
44 Margalida Negre, Escolana
45 Magdalena de Ca Ses Cosidores


